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ЗАЈЕДНО ДО ЧИСТОГ ВАЗДУХА 
 

 
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

 
 

КАКО ЋЕ СЕ И КАДА РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМ ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА 
У БОРУ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мишљење грађана је да је највећи еколошки проблем Бора загађење ваздуха. 
То показују мерне станице из националне и локалне мреже мониторинга. На 
последњем састанку Радног тела за праћење реализације Краткорорчног 
акционог плана за побољшање квалитета ваздуха Душанка Миљковић, 
представница Serbia ZiJin Copper је изјавила: “Компанија Serbia ZiJin Copper 
d.o.o. Bor поседује и спроводи Акциони план против загађења, краткорочне и 
дугорочне мере, које захтевају велики број дозвола из разних министарстава. 
Она улаже велика средства али је неопходно и доста времена да се све то 
реализује и остваре ефекти.” Зоран Јанковић, представник еколошког 
удружења “Чукару Пеки” са осврнуо на утицај загађења на здравље људи, 
посебно деце и предложио: “Да се упути допис Serbia ZiJin Copper d.o.o. Bor, 
за стављање у функцију објекта на Ртњу који се налази у њиховом 
власништву, а ради рехабилитације деце, и да се да на коришћење 
предшколској установи "Бамби".” 
Предстојећи дани су од битног значаја за решавање проблема загађења 
ваздуха у Бору. У току су јавне расправе о националном Програму заштите 
ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са акционим 
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планом. Програм садржи мере за решавање проблема високих концентрација 
сумпордиоксида у Бору али не и стално прекорачење граничних вредности 
имисије арсена, олова, камијума и никла, које имају негативан утицај на 
здравље људи. Такође, у програму нема процена о утицају рударства на 
загађење ваздуха прашином нити мера за решавање тог проблема у 
рударским областима, посебно у агломерацији Бор.  
Друштво Младих истраживача је дало примедбе да предложени Програм не 
посматра рударство које је велики загађивач ваздуха прашином и предложило 
да се програм обавезно прошири дефинисањем мера за санацију извора 
прашине: површински копови, одлагалишта јаловине, флотацијска јаловишта, 
наноси пирита у приобаљу река. Други предлог је да се програмом предвиди 
примена Директива европског парламента и већа 2004/107/ЕЗ из 2014 године 
која има за циљ минимизирање штетних утицаја на људско здравље арсена, 
кадмијума, никла и полицикличних ароматских угљоводоника на људско 
здравље и одређује циљне вредности њихових концентарција у ваздуху које 
би требало постићи у што је могуће већој мери. Програм без ових допуна није 
прихватљив. 
План квалитета ваздуха за агломерацију Бор је документ који је у процесу 
усвајања у локалној самоуправи. Недавно је одржана јавна презентација којој 
је присуствовала само пар грађана. Разлог томе је кршење одредби Архуска 
конвенције јер грађани нису били правилно обавештени. Обавештење о 
јавном увиду и презентацији је постављено на сајту Града али није оглашено 
путем средстава јавног информисања а документи нису изложени у згради 
градске управе тако да није био доступан грађанима који не користе инернет. 
Образац за примедбе је дат на сајту у програму који не омогућава 
попуњавање те су и они грађани који користе интернет онемогућени да дају 
своје мишљење, промедбе и предлоге. Због свега тога Друштво младих 
истраживача захтева да се поступак јавног увида и презентације понови и 
организује у складу са Уредбом о учешћу јавности у изради одређених 
планова и програма у области заштите животне средине. 
Ако се пропусти прилика да грађанке и грађани искажу своја мишљења и дају 
предлоге за побољшање овх документа проблем загађења ваздуха у Бору 
неће бити решен ни наредних десет година. 
 

Друштво младих истраживача Бор 
 
Програм подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој 
заједница „Снажно зелено“ спроводи Београдска отворена школа (БОШ) у сарадњи са 
Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине, у оквиру 
трогодишњег пројекта „Зелени инкубатор - развој компетентног цивилног друштва за 
подршку примене правних тековина Европске уније у области животне средине“. 
Пројекат се изводи уз подршку Европске уније, Фондације Фридрих Еберт и 
Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. 

 
 
Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. 
 
Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć 
poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, 
lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna 
inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. 
 
Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno. 


